
D O H O D A  

o dodávke vody č. 2/2003 

I. Zmluvné strany 

1. Dodávateľ   : Stredné odborné učilište stavebné Nábrežie 

mládeže č. 1 950 28   N i t r a  

v zastúpení: Mgr. Jozef Blaško. riaditeľ SOUs IČO : 893 

293 

Bankové spojenie : VÚB Nitra Číslo účtu   

: 25932-162/0200 

2. Dodávateľ    : Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre 

Kalvárska 2 950 08   N i t r a  

v zastúpení : Mgr. Vladimír Ďatko, riaditeľ KR PZ v Nitre IČO: 

00735809 Bankové spojenie : NBS Nitra Číslo účtu: 

44531-882/0720  

II. 

Predmet dohody a platnosť 

1. Predmetom    dohody je    dodávka a odvedenie studenej a teplej vody    zo zariadenia 

dodávateľa pre objekt odberateľa za účelom používania studenej a teplej vody.  

2. Dohoda sa uzatvára na dobu neurčitú od 01.01.2003. 

III. 

Práva a povinnosti 

1. Dodávateľ   hlási   prerušenie   alebo   obmedzenie      dodávky   vody      pri   

haváriách 

a systémových poruchách a pri neuhradení faktúry v lehote splatnosti za dodávky 

2. Odberateľ sa zaväzuje riadne a včas plniť platobné povinnosti spojené s dodávkou vody. 

3. Odberateľ bude dbať na pokyny dodávateľa a sledovať hospodárnosť v odbere vody. 

IV. Cena 

1. Cena za výrobu a dodávku pitnej vody a odvedenie odpadovej vody je stanovená vo výške 55,30 Sk 

/ m
3
 podľa ceny stanovenej ZVS a.s., o.z. Nitra 

 

 

Cena za dodávku teplej vody je stanovená vo výške 110,80 Sk / m
3
. 

Výpočet ceny teplej vody je 30 % z ceny tepla stanovenej Rozhodnutím č. 0295/2002/03  

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. 

(369,50 x 0,3 = 110,80 Sk) 

Fakturácia odberu vody bude na základe skutočne odobratého množstva mesačne, t.j. do  



troch dní po ukončení mesiaca. Faktúry sú splatné do 10 dní odo dňa doručenia. 
V prípade  omeškania  platby  odberateľ  zaplatí  zmluvnú  pokutu  vo   výške   

0,05   % 

z nezaplatenej sumy za každý deň omeškania. 
Dodávateľ  si  vyhradzuje  právo  úpravy  výšky  ceny  za  dodávku  a odvedenie  

vod) 

vzhľadom   k možnej   cenovej   inflácii,   centrálne   zvyšovanie   cien   vody   na   
základe 

rozhodnutí Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. 

VI. 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

1. Dohoda  sa  uzatvára  na  dobu  neurčitú  a môže  byť  zrušená  ktoroukoľvek  

stranou 

s trojmesačnou výpovednou lehotou, ktorá začne plynúť prvým dňom nasledujúceho  

mesiaca po doručení písomnej výpovede. 

2. Zmeny a dodatky k tejto dohode možno vykonať písomnou formou po vzájomnej dohode 

oboch zmluvných strán 

3. Práva a povinnosti touto dohodou bližšie neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami 

Obchodného zákonníka a všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

4. Táto dohoda je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých každá strana obdrží jeden  

exemplár. 

5. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a nadobúda  

účinnosť dňom 01.01.2003. 

V Nitre 31.12.2002 V Nitre 31.12.2002 

  

Stredné odborné učiliäte 

stavebné Nábrežie 

mlädeže č. 1 

950  28    

N I T

R A  -  

0 7  -  

 

 
 

odberateľ 


